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Helena missar VM
Helena Jansson missar VM i Finland. Anledningen är
att benbit i hennes högra fotled håller på att lossna: Det känns väldigt jobbigt just nu, säger den svenska
orienteringsstjärnan.
I slutet av nästa vecka inleds orienterings-VM i finska
Vuokatti.
Helena Jansson, med tolv VM-medaljer på meritlistan, var
uttagen att springa medel- och långdistans under
tävlingarna i Finland. Men 27-åringen har nu tvingats tacka
nej till sin plats.
- När jag var ute på ett träningspass för tre och en halv
vecka sedan kände jag en smärta i höger fot. Det fanns
ingen förklaring till smärtan och under de två veckor vi varit
i Finland på läger har foten stökat mer och mer, säger
Jansson som vid en magnetkameraundersökning tidigare i
veckan fick besked om att en benbit i hennes fotled håller
på att lossna. Dessutom finns det en uppluckring i
benvävnaden runt benbiten.
För att komma tillrätta med skadan kan det behövas en
operation:
- Detta är fortfarande ganska färskt så vi har inte gjort
någon långsiktig plan kring hur jag ska gå vidare med
skadan. Det får bli efter VM. Jag kommer att följa med till
Finland som ett stöd till det svenska laget. Det är en
uppgift jag kommer att gå ”all-in” för, säger Helena
Jansson.
Att Helena Jansson inte kommer till start i VM betyder att
det kommer att bli en del omdispositioner i det svenska
laget.
Lina Strand som sedan tidigare var uttagen i sprint
kommer dessutom att springa medeldistans.
- Lina är väl förberedd för det som väntar. Emma
Johansson kommer att byta distans; från sprint till
långdistans. Långdistansen passar Emma ännu bättre än
sprinten och det blir för tufft att springa båda distanserna
då de ligger dagarna efter varandra, säger den svenska
förbundskapten Håkan Carlsson.
In i den svenska truppen kommer debutanten Alva Olsson
som kommer att springa sprinten.
- Hon visade under Nordic Orienteering Tour att hon är en
duktig sprinter. Nu får hon chansen i VM, säger Carlsson.
Svenska VM-truppen 2013
Gustav Bergman, Ravinen – Medeldistans och sprint
Anders Holmberg, Järla IF OK - Långdistans
Fredrik Johansson, IFK Lidingö - Långdistans
Jonas Leandersson, Södertälje Nykvarn - Sprint
Jerker Lysell, Rehns BK - Sprint
Johan Runesson, Göteborg Majorna - Medeldistans och
Långdistans
Peter Öberg, OK Hällen – Medeldistans
Tove Alexandersson, Stora Tuna - Medeldistans och
Långdistans
Annika Billstam, OK Linné - Medeldistans och Sprint
Lena Eliasson, Domnarvet - Långdistans
Emma Johansson, Domnarvet – Långdistans
Alva Olsson, Linköping - Sprint
Lina Strand, Göteborg Majorna – Sprint och medeldistans
Reserv på plats, Filip Dahlgren, IFK Lidingö

Jerker: Nu håller vi både tummarna och stortårna för dig!
Sk revs av Klubbk ompisar 2013-06-29 k l 17:58

Anmäl

Det finns fyra hot. Ryabkina, Niggli, Kauppi och Hausken. Tjejer som kan sno guld från Sverige och
Alexandersson/Billstam. Större är inte världen.
Sk revs av Experten 2013-06-27 k l 22:33

Anmäl

Grattis Alva. Vi tror på dig
Sk revs av Millingers 2013-06-27 k l 22:30

Anmäl

Toves fotleder håller ihop hoppas jag. Där har vi medalj (t om guld) att hämta hem. Billstam är
stupsäker leverantör av medaljer och topplopp. Ännu ett guld? Kapacitet finns. Detta kan bli mycket
bra (trots allt) med en Tove och en Billstam i form. Norge har tydligen halverat sin damtrupp. Man
har insett att man är chanslös och en VM-resa är ingen semestervistelse.
Sk revs av Tränaren 2013-06-27 k l 22:21

Anmäl

Lycka till i VM Alva!
Sk revs av Benk t 2013-06-27 k l 22:15
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Grattis Alva. Jättekul att denna duktiga och sympatiska tjej som jag lärde känna på Olgy i Hallsberg
får vara med på VM. Lycka till...
Sk revs av Maude 2013-06-27 k l 21:06
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